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WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Koszt/ wydatek 

 

Termin rozpoczęcia / 

termin zakończenia 

 

Uwagi 

 

Zakres modernizacji  dot. poprawy 

efektywności energetycznej 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Termomodernizacja Zespołu Szkół 

w Głogówku 

994 414,19PLN/ 

994 414,19PLN 

Wrzesień 2014r. – 

wrzesień 2015r. 

Dofinansowanie ze 

środków 

Mechanizmu 

Finansowego EOG: 

779 425,90 PLN 

W ramach projektu wykonano prace 

budowlane związane z wymianą 

istniejących kotłów centralnego 

ogrzewania na nowe, zasilane pelletami i 

zrębkami, pracujące w automatyce 

pogodowej i czasowej oraz wymianą 

instalacji centralnego ogrzewania na 

spełniającą wymogi wysokiej sprawności 

regulacji i przesyłu (2 kotły o łącznej 

mocy 402 kW, 176 grzejników i 176 

termozaworów).  Ponadto w ramach 

projektu wstawiono drzwi wewnętrzne o 

podwyższonej szczelności i obniżonym 

współczynniku przenoszenia ciepła (4 szt. 

drzwi o łącznej powierzchni 12,5m2) oraz 

docieplono przegrody budynku – strop 

nad aulą (160,2 m2, grubość materiału 

izolacyjnego – 22 cm) i stropodach w 

skrzydle północnym i południowym 

budynku (1193,6 m2, grubość materiału 



izolacyjnego – 23 cm). Wymieniono 

również zasobnikowy podgrzewacz 

ciepłej wody użytkowej na wykonany w 

standardzie budynku 

niskoenergetycznego, który podłączony 

został do nowego układu z gazowym 

kotłem kondensacyjnym, co przyczyni się 

do zmniejszenia kosztów (moc kotła na 

cwu – 38 kW). 

2 

 

Montaż zespołu kolektorów 

słonecznych przy budynku Ośrodka 

Rehabilitacji i Opieki 

Psychiatrycznej w Racławicach 

Śląskich 

147 660,00 

PLN/ 

147 660,00 PLN 

Październik 2014r. – 

listopad 2014r. 

Dofinansowanie ze 

środków 

WFOŚiGW 

59 064,00 PLN 

Dostawa i montaż konstrukcji nośnej oraz 

ogrodzenia (KWS - konstrukcja nośna pod 

pakiety solarów - 4 kpl., konstrukcja nośna 

do montażu kolektorów na terenie wraz z 

płytami betonowymi - 1 kpl. obciążniki, 

ogrodzenie, rury miedziane, izolacja, 

prace montażowe i budowlane), 

Dostawa i montaż kolektorów 

słonecznych (kolektory słoneczne płaskie 

o łącznej pow. Czynnej min. 47,2 m2 - 20 

szt., złączka kolektora -40 szt., prace 

montażowe), 

Dostawa i montaż zasobnika i wszystkich 

innych elementów instalacji (zawory 

regulacyjne: bezpieczeństwa na inst. 

solarnej - 1 szt., bezpieczeństwa na inst. 

wody użytkowej - 2 szt., termostatyczny 

zawór mieszający - 1 kpl.,  Zestaw 

połączeniowy i podłączeniowy - 20 kpl., 

glikol, regulator solarny z szafką 1 kpl., 

naczynie 140l, naczynie 150l, grupa 

pompowa - 1 kpl., zawór 3-drogowy - 1 

szt., zbiornik na płyn solarny - 1 szt., płyn 

solarny koncentrat 10l - 20 szt., armatura i 



materiały instalacyjne, zbiornik 1500l z 

wężownicami - 2 kpl., manometr - 4 szt., 

termometr - 4 szt., rurociągi miedziane 

DN42 - 170 mb, rurociągi miedziane 

DN35 - 30 mb, rurociągi miedziane DN28 

- 40 mb, rurociągi miedziane DN22 - 30 

mb, rurociągi miedziane DN18 - 30mb, 

prace montażowe i budowlane, inne), 

 

 

3 

Modernizacja bazy dydaktycznej 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Głogówku 

826 444,75 

PLN/ 

826 444,75 PLN 

03.02.2010 r. – 

30.12.2014 r. 

Dofinansowanie  z 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Opolskiego na lata 

2007-2013 – 

702 478.03 PLN 

W ramach projektu wykonana została 

termomodernizacja budynku poprzez 

docieplenie stropu ostatniej kondygnacji 

(337,9 m2) i stropu piwnicy (43,3 m2), 

ścianek kolankowych poddasza (118,5 

m2), docieplenie ścian zewnętrznych 

lukarn (50,4 m2) i docieplenie ścian 

zewnętrznych (527,7 m2) oraz wymianę 

dachówki (102,6 m2). Prace objęły także 

modernizację systemu grzewczego, 

polegającą na zmianie źródła ciepła z 

węglowego  na ekologiczny (gazowy o 

mocy ok. 90 kW), wymianie instalacji 

centralnego ogrzewania wraz z montażem 

zaworów termostatycznych oraz 

wymianie instalacji ciepłej wody 

użytkowej i kanalizacji sanitarnej. 

Ponadto wykonano wentylację 

mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła, co 

jest rozwiązaniem innowacyjnym. Dwa 

sanitariaty zostały przystosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Sprzęt 

komputerowy i elektroniczny oraz 

oprogramowanie komputerowe 



pozwalające na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych (m.in. 12 notebooków, 2 

projektory, drukarkę laserową, tablicę 

interaktywną, skaner), a także meble do 

dwóch klasopracowni i pomoce 

dydaktyczne do Pracowni Doświadczania 

Świata. 

4 Termomodernizacja budynku LO II 

Zespołu Szkół Rolniczych w 

Prudniku 

2.365.387,00 

PLN/ 0,00 PLN 

01.05.2017 – 

30.11.2017 

 

Dotacja z 

NFOśIGW: 

2.128.847,00 PLN 

Pożyczka z 

NFOśIGW: 

236 540,00 PLN 

 

Zakres prac obejmuje przede wszystkim: 

modernizację wewnętrznej instalacji c.o. 

(wymiana grzejników), instalację 

wentylacji mechanicznej dla sali 

gimnastycznej (o wydajności 5000 m3 na 

godz.), zmianę źródła ciepła z kotłowni 

gazowej na zestaw pomp ciepła (pompy 

ciepła typu powietrze/woda - absorpcyjne 

napędzane gazem) i gazowych kotłów 

kondensacyjnych, wykonanie przyłącza 

cieplnego od źródła ciepła do węzła 

cieplnego oraz wykonanie węzła 

cieplnego. W zakresie rzeczowym zostały 

przewidziane następujące prace: 

docieplenie stropu pod poddaszem 

(powierzchnia 256 m2), dachu 

(powierzchnia 93,3 m 2) i lukarn 

(powierzchnia 253,72 m2), docieplenie 

stropodachu na sali gimnastycznej 

(powierzchnia 320 m2), wymiana stolarki 

okiennej wraz z parapetami (powierzchnia 

131,79 m2) wymiana okien drewnianych 

na PCV), wymiana i wstawienie stolarki 

drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 

(powierzchnia 18,31 m2, wymiana drzwi 

drewnianych i stalowych na aluminiowe i 

stalowe), wzmocnienie istniejącej płyty 



betonowej pod montaż pomp 

powietrznych oraz utwardzenie terenu 

kostką betonową, montaż ogrodzenia 

wokół montowanych pomp powietrznych, 

przyłącz sieci cieplnej preizolowanej, 

montaż pomp ciepła (8 szt. pomp o mocy 

200 kW) i gazowych kotłów 

kondensacyjnych (4 szt. o mocy 140 kW), 

zostanie wykonana instalacja gazowa do 

pomp ciepła oraz przyłącz cieplny 

wewnątrz budynku od ściany zewnętrznej 

do węzła cieplnego. Prace związane z 

instalacją nowego źródła ciepła i sytemu 

grzewczego łączą się nierozerwalnie z 

konieczności dostosowania pomieszczeń, 

w których znajdują się elementy systemu 

grzewczego oraz schodów terenowych 

prowadzących do węzła cieplnego. 

Ponadto przewiduje się wykonanie 

wentylacji mechanicznej dla sali 

gimnastycznej, wykonanie węzła 

cieplnego i modernizację sieci centralnego 

ogrzewania, wykonanie zasilania centrali i 

zakup aparatów grzewczo-

wentylacyjnych. Wykonanie docieplenia i 

wentylacji mechanicznej wiąże się 

również z koniecznością wykonania 

nowej obróbki blacharskiej oraz montażu 

nowych rynien. 

5 Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie 

Subregionu Południowego - 

termomodernizacja budynku hali 

1 570 118,21 

PLN/ 0,00 PLN 

wrzesień 2017– lipiec 

2018 r. 

Dotacja 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

1. Modernizacja systemu grzewczego – 

modernizacja instalacji wewnętrznej 

c.w. Przewiduje się zdemontowanie 

istniejącej starej instalacji c.o. i 



sportowej wraz z budynkiem 

łącznika Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w 

Prudniku 

Województwa 

Opolskiego na lata 

20014-2020: 

937 500,00 PLN 

 

zamontowanie nowej, hermetycznej, 

wyregulowanej hydraulicznie z 

grzejnikami o znanych 

charakterystykach cieplnych oraz 

hydraulicznych z zaworami 

termostatycznymi i powrotnymi.  

2. Modernizacja systemu przygotowania 

c.w.u. w obiekcie. Przewiduje się 

demontaż istniejącego zasobnikowego 

pogrzewacza elektrycznego i 

zamontowanie nowej powietrznie 

sprężarkowej pompy ciepła. 

3. Wprowadzenie systemu wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła dla 

hal sportowych. Przewiduje się 

zamontowanie nowej centralnej 

wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej z odzyskiem ciepła.  

4. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

budynku metodą bezspoinową z 

warstwą ułożonego szczelnie 

styropianu o grubości 14cm i 

współczynniku przewodzenia ciepła 

λ≤0,031W/(mK) 

5. Wymiana starych okien o 

współczynniku przenoszenia ciepła 

U≤0,9W/m2K i podwyższonej 

szczelności, pole powierzchni 

wymienianej stolarki Aow=59,4m2, 

współczynnik przenikania stolarki 

U=0,9W/m2K 



6. Wymiana starych drzwi zewnętrznych 

o współczynniku przenoszenia ciepła 

U≤1,3W/m2K i o podwyższonej 

szczelności 

7. Ocieplenie stropodachu 

wentylowanego (nad łącznikiem) 

poprzez rozłożenie np. metodą 

wdmuchiwania, na wierzchu stropu, w 

przestrzeni tzw. Pustaki powietrznej, 

warstwy materiału termoizolacyjnego 

np. luźnej wełny mineralnej o grubości 

dodatkowej warstwy izolacji 

termicznej g=0,30m oraz remont 

pokrycia papowego, powierzchnia 

przegrody do kosztu usprawnienia 

F=397,6m2, współczynnik 

przenoszenia ciepła dla materiału 

termoizolacyjnego λ=0,052W/mK 

8. Ocieplenie stropu zewnętrznego od 

spodu metodą bezspoinową z użyciem 

materiału termoizolacyjnego o 

grubości 0,20m, współczynniku 

przenoszenia ciepła λ=0,031W/mk, 

powierzchnia przegrody do kosztu 

usprawnienia F=299,8m2 

9. Modernizacja przeszkleń z bloczków 

szklanych. Demontaż istniejących 

przeszkleń oraz montaż nowych okien 

o podwyższonej szczelności i 

współczynniku przenoszenia ciepła 

nie wyższym niż 0,9W/(m2K) 



10. Ocieplenie stropu pod tarasem poprzez 

przytwiedzenie na wierzchu 

konstrukcji warstwy materiału 

izolacyjnego np. styropianu (lub wełny 

mineralnej) oraz warstwy izolacji 

przeciw wilgociowej (papy) o 

grubości g=0,22m, współczynniku 

przenoszenia ciepła λ=0,038W/mK, 

powierzchnia przegrody do kosztu 

usprawnienia F=99,0m2 

11. Modernizacja szklanej fasady dużej 

hali sportowej, pole powierzchni 

wymienionej stolarki w pomieszczenia 

Ac=222,0m2, współczynnik 

przenoszenia ciepła ślusarki 

Ui=0,9W/m2K 

12. Modernizacja przeszklenia 

wiatrołapów, pole powierzchni 

wymienianej stolarki okiennej 

Aow=40,0m2, współczynnik 

przenoszenia ciepła ślusarki 

Ui=1,3W/m2K 

13. Ocieplenie stropodachów pełnych 

(nad salami sportowymi i nad 

wiatrołapami) poprzez 

przytwierdzenie na wierzchu 

konstrukcji warstwy materiału 

termoizolacyjnego np. styropianu (lub 

wełny mineralnej) oraz warstwy 

izolacji przeciwwilgociowej (papy) o 

grubości g=0,3m, współczynniku 

przenoszenia ciepła λ=0,038W/mK, 



powierzchnia przegrody do kosztu 

usprawnienia F=14,9m2 

14. Modernizacja instalacji oświetlenia 

wbudowanego polegająca na 

zastosowaniu bardziej 

energooszczędnych źródeł światła i 

opraw oświetleniowych o łącznej 

mocy dla budynku 15,005 kW 

 


